
 

TÁJÉKOZTATÓ A ”DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS” KÉPZÉSRŐL 

Manapság egy jól fizető munka sokszor már elképzelhetetlen megfelelő informatikai ismeretek, más 

kifejezéssel élve „digitális írástudás” nélkül. Nemcsak a klasszikus számítógéphasználati funkciókat kell 

ismerni (egy levél megírása, böngészés az interneten stb.), hanem fontos, hogy tisztában legyünk az 

online média helyes, etikus használatával, a biztonsági veszélyekkel és kockázatokkal (pl. személyes 

adataink védelme), illetve a korszerű internetes szolgáltatásokkal (online vásárlás, banki szolgáltatások 

igénybe vétele, stb.). 

Mi a képzés célja? 

A képzés alapvetően a résztvevők technikai, informatikai érdeklődésére épül. Újszerű, innovatív, a 

munkaerőpiacon és a mindennapokban szükséges technikai tudást kíván átadni a jelen lévők számára, 

mellyel cél a digitális írástudás és az info-kommunikációs eszközhasználat fejlesztése. A képzés során 

végig számítógépet használnak a résztvevők (az eszközöket a képző intézmény biztosítja). 

Ezek az ismeretek azért is fontosak, mert nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Ráckeresztúr 16-

35 év közötti fiataljai eredményesebben tudjanak boldogulni az életpályaépítésben és a 

munkaerőpiacon.  

Mik a képzés főbb témakörei? 

- Hardveres – szoftveres alapismeretek 

- Okoskészülékek, alkalmazások  

- Levelezőrendszerek 

- Szövegszerkesztés 

- Közösségi média, netikett 

- Böngészés, internetbiztonság 

- Online vásárlás, intenetbanking 

Mivel zárul a képzés? 

A képzés a felnőttképzési törvény alapján engedélyezett képzés. Ezáltal a résztvevők a képzés 

befejezését követően tanúsítványt kapnak, amely a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

értelmében hitelt érdemlően igazolja a képzés teljesítését, és felhasználható a későbbiekben például 

bármilyen álláspályázathoz. A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- aktív részvétel a képzésen (megengedett hiányzás: legfeljebb a teljes óraszám 20 %-a), 

- a felnőttképzési dokumentumok aláírása (felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, stb.). 

Milyen képességei fejlődésére számíthat, aki részt vesz a képzésben? 

- digitális írástudás magasabb szintre emelkedése 

- IKT-eszközhasználat fejlődése 

- munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlődése 

- verbalitás, kommunikáció fejlődése 

- kritikai gondolkodás fejlődése, információkezelési kompetencia 

- internetbiztonsággal kapcsolatos ismeretek megszerzése 

- online ügyintézés képességének megszerzése, 

problémamegoldás  

- idegennyelvi kompetencia  

- együttműködés, tudásmegosztás képessége 



 

Hol és mikor kerül sor a képzésre? 

A képzés 52 órás (1 képzési óra = 45 perc) és 6 napot ölel fel. A képzésre az alábbi időpontokban kerül 

sor: 

- 2019. május 4-5. 

- 2019. május 11-12. 

- 2019. május 18-19. 

A képzés valamennyi napon 9:00-kor kezdődik, és nagyjából 16:30 óráig tart. A képzési napokon 

általában 3 szünet van: egy hosszabb - kb. 45 perces - ebédszünet, valamint délelőtt és délután egy-

egy rövidebb - kb. 10 perces szünet.  

A képzés első napján sor kerül egy ismeret- és tudásfelmérő tesztre is. 

A képzés helyszíne a ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola (2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 

31.). 

Kiknek ajánljuk a képzést? 

Gyakorlatilag bárkinek, aki fogékony az alapvető info-kommunikációs technológiai ismeretek és 

digitális írástudás iránt, és megszerzett vagy felelevenített ismereteit szeretné a mindennapokban is 

tudni használni. 

Kik vagyunk mi? 

Cégünk, a RÁvezető Projekt Kft. felnőttképzési engedéllyel és számos felnőttképzési programmal 

rendelkező intézmény, amely sok év óta nyújt képzéseket a civil lakosság, a közigazgatás és a 

versenyszféra számára egyaránt. Képzéseinkről, illetve referenciáinkról a www.ravezeto.hu oldalon 

tájékozódhat bővebben.  

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi számunk: E-000362/2014. 

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre? 

Jelentkezni Ráckeresztúr Község Polgármesteri Hivatalánál lehet a képzésre e-mailben, telefonon vagy 

személyesen (Csesztreginé Osztafin Ilma, e-mail: ugyfelszolgalat@rackeresztur.hu, telefon: 25-517-

900).  

 


